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מחלות אונקולוגיות רבות בשלב סופני מתאפיינות בהצטברות 

נוזלים בחלל השלישי. כתוצאה מכך, המטופלים נזקקים לניקוז 

חוזר ונשנה של נוזלים בחלל הפלאורלי שבין שני קרומי הריאה 

.)Ascites( או בחלל הבטן )Malignant Pleural Effusions(

PleurX® הינו נקז המיועד לחולים אשר מצטבר להם נוזל בחללים 

אלו.

האלטרנטיבות הרפואיות הקיימות היום:

א. ניקור בית החזה/חלל הבטן: החולה מגיע לבית החולים 

כולל  נוזלים מבית החזה/הבטן. הטיפול  ניקוז  לצורך 

 + להשגחה(  מתמשך  אשפוז  אף  )יתכן  יום  אשפוז 

החדרת צנתרים זמניים מסוגים שונים. טיפול זה עלול 

ימים לכל חולה.  לחזור על עצמו בממוצע כל שלושה 

סיבוך אפשרי של שיטה זו הוא היווצרות "כיסים" בחלל 

ונשנות. חוזרות  מדקירות  כתוצאה  הבטן,  או   החזה 

לאחר היווצרות הכיסים חולים אלו עלולים להזדקק למספר 

ניקורים במוקדים שונים תחת הנחיית אולטרסאונד. 

ב. ניקוז בחדר הניתוח: טיפול זה כולל אשפוז לצורך ניתוח 

להחדרת צנתר לחלל בית החזה/הבטן, אשפוז לאחר ניתוח 

וחיבור הקטטר לשקיות שתן לצורך ניקוז. למעלה מ – 90% 

מחולים אלו חוזרים אל בית החולים כתוצאה מזיהום.

: אפשרות טיפולית נוספת נקראת טלקאז'.  Talc powderingג. 

טיפול זה כולל אשפוז, ניתוח בהרדמה מלאה, במהלכה נכנס 

הרופא לחלל החזה עם מכשיר thoracoscope, בעזרתו מפדר 

את החלל בטלק סטרילי כדי ליצור הידבקות. במידה והריאה 

אינה בתמט, קיים סיכוי רב שהיא אכן תיצמד לדופן הפלאורה 

ותיווצר מעין הדבקה. סיבוך אפשרי ושכיח הוא היווצרות כיסי 

נוזלים בחלל החזה )Loculation( – גם במקרה זה יאלץ המטופל 

לשוב לבית החולים לצורך ניקור והפעם במספר אתרים בבית 

החזה, תחת הנחיית אולטרסאונד.

שיטת טיפול חדשה בהצטברות נוזלים בחללי הגוף היא באמצעות 

PleurX®. זהו צנתר המושתל בחלל החזה או חלל הבטן  נקז 

בפרוצדורה פשוטה על-ידי כירורג חזה או רדיולוג פולשני. צנתר 

זה מאפשר לחולה לבצע ניקוז עצמי, לאחר הדרכה לו ולמטפל 

העיקרי. בכל פעם שהחולה חש צורך לנקז נוזלים מחלל החזה 

או הבטן, ייקח מיכל PleurX® עם ואקום, יחבר לקצה הפרוקסימלי 

של הקטטר והנוזלים יישאבו אל תוך הבקבוק. החולה יחווה הקלה 

תוך דקות ספורות, תוך שהוא נשאר בביתו ולא מגיע לבית החולים 

לעיתים קרובות.

ערכות הניקוז הביתיות מכוסות במימון מלא על-ידי כל קופות 

החולים.

צנתר ה- PleurX® נחשב לבטוח יחסית ואינו גורם לסיבוכים 

בשכיחות גבוהה.

בשנת 2008 נערך מחקר בארצות-הברית בקרב 202 חולים 

ריאתיים, בהם הושתלו 231 קטטרים מסוג PleurX® )29 מטופלים 

הושתלו בשני הצדדים(, מתוכם 5 חולים )שהם 2.2%( בלבד סבלו 

מזיהום שטופל על-ידי מתן אנטיביוטיקה.

11 קטטרים )4.8%( נסתמו במהלך התקופה כאשר נאלצו 

להוציא קטטר אחד בלבד, כל שאר הקטטרים טופלו על-ידי 

שטיפות בביה"ח.

134 מטופלים )58%( פיתחו תוצאה רצויה של פלאורודזיס 

Pleurodesis )היצמדות הריאה לדופן - דבר המונע מהנוזלים/

התפליט להצטבר על-ידי תדירויות ניקוז תכופות ושמירה על חלל 

ריאתי יבש(. 

ענת דוד, מנהלת תחום רדיולוגיה פולשנית ואונקולוגיה בחברת 

 anat_d@gamida.co.il .גאמידה בע”מ

Malignant Pleural Effusions – לטיפול ב  PleurX® קטטר מסוג

Ascites -או ב

CareFusion USA המידע והתמונות באדיבות חברת
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לסיכום:

יתרונות המוצר - מצד המטופל: 

ניקוז חד  ינוקז מעתה בביתו על-ידי ערכות  א. המטופל 

פעמיות.

ב. הקלה בעומס על המטופל ובני משפחתו על-ידי צמצום 

תדירות האשפוזים וביקורים בבתי החולים לצורך ניקוזים 

חוזרים.

ג. הורדת הסיכון בזיהומים באופן משמעותי.

ד. שליטה מלאה בתדירות ובקצב הניקוז, דבר המקל מאד על 

רמת הכאב.

ללא  כ- 70% מהחולים מפתחים Pleurodesis תוך 30 יום ה. 

התערבות כירורגית.

יתרונות המוצר - מצד הגורם המטפל:

א. אין צורך במימון אשפוזי יום ו/או אשפוזים ממושכים יותר.

ב. הקלה בעומס על המחלקות בבתי החולים.

ג. כיום, בישראל, רופאים ממליצים על ניתוח עם טלק כאפשרות 

ראשונה וכשזו לא מצליחה - חושבים על אפשרויות אחרות. 

PleurX® יכול לחסוך למערכת ולחולה את הניתוח ולהגיע 

לכמעט אותן תוצאות ללא התערבות כירורגית.
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